
رویترز: کره شمالی از آمریکا ناامید شده
و امیدی به مذاکره ندارد

خبرگزاری انگلیسی نوشته، خوش بینی ها نسبت به 
اینکه دو سال ارتباط میان کره شمالی و آمریکا سرآغاز 
عصری جدید در روابط این دو خواهد بود، ظاهراً به کلی 

از بین رفته است.
آن طور که خبرگزاری رویترز نوشــته، دولت پیونگ یانگ 
که آمریکا را مقصر شکســت مذاکرات می داند، در هفته های 
اخیر در تــاش بوده تا از رســانه های دولتی، پوســترهای 
تبلیغاتی و... برای هشــدار دادن نسبت به راه دشواری که به 

خاطر فشــارهای بین المللی و آمریکا پیش رو است، استفاده 
کند، چرا که امیدی به مذاکراتی که دو ســال بین دو کشور 
برقرار بود از بین رفته اســت. به گفته تحلیلگران، این تاش 
تبلیغاتی برای حمایت از خطی است که رهبر کره در جریان 
یکی از سخنرانی های پایان سال 2019 میادی تعیین کرده 
بود. او از مردم کشــورش خواســت تا به خاطر تأخیر در رفع 
تحریم ها برای مقاومت در برابر یک دوران سخت و طوالنی و 

ایجاد یک اقتصاد متکی به خود آماده باشند. 

چین با سبقت از روسیه
دومین تولید کننده اسلحه جهان لقب گرفت

طبق اطالعات موسسه بین المللی تحقیقات استکهلم، 
مجتمع صنایع نظامی چین از همتای روسی خود سبقت 
گرفته و بعد از آمریکا، در رده دوم قرار گرفته و سه شرکت 
دولتی چینی جزو ده تولید کننده بزرگ تسلیحات نظامی 

در جهان هستند.
بر اســاس گزارش های جدید، چین روســیه را در تولید و 
فروش ساح پشــت سر گذاشــته و بعد از آمریکا در مقام دوم 
نشسته اســت. روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو در این زمینه 

نوشــته: »مجتمع صنایع نظامی چینی از مجتمع صنایع نظامی 
روســیه ســبقت گرفته و اکنــون در رده دوم جهانــی و بعد از 
آمریکا قرار دارد. این اطاعات در گزارش جدید موسســه معتبر 
بین المللی تحقیقات صلح استکهلم منتشر شده است.« به گزارش 
تسنیم، به گفته محققان این موسسه، سه شرکت دولتی چینی 
جزء 10 تولید کننده بزرگ تســلیحات نظامی در جهان هستند. 
نویســندگان این گزارش اســتدالل می کنند که این جدی ترین 

تاش برای ارزیابی توان بالقوه صنایع نظامی چین است.

صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

 اذان ظهر: 12/17، اذان مغرب: 17/46، نیمه شب شرعی: 23/34، اذان صبح )فردا(: 5/41، طلوع آفتاب )فردا(: 7/07

امارات چگونه هزاران جوان سودانی را
فریب داده و به قتلگاه یمن می فرستد؟

مردم سودان در اعتراض به فریب جوانان سودانی 
توســط امارات برای اعزام به قتلگاه یمن، در خارطوم 

دست به تظاهرات زدند. 
عربستان و امارات در 5 سالی که از جنگ یمن می گذرد 
با فریب جوانان سودانی و تطمیع، آنها را به میدان جنگ یمن 
فرستاده اند. هرچند اخیرا اعام شد سربازان سودانی در حال 
خارج شــدن از جنگ یمن هستند اما گزارش های جدیدی 
منتشر شده که نشان می دهد، امارات با فریب جوانان سعودی 
بار دیگر آنها را به جنگ یمن اعزام کرده اســت. این مسئله 

واکنش شدید مردم سودان را به دنبال داشته است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه »القدس العربی« چاپ 
لندن، شاهدان عینی در خارطوم اعام کرده اند ده ها سودانی 
مقابل ســفارت امارات تجمع کرده و دست نوشته هایی را در 
دست داشتند که روی آن این عبارات  نوشته شده بود: »نه به 

دروغ«، »نه به مزدوری« و »نه به فریب«.
جمعه یک خانواده ســودانی نیز از دولت انتقالی خواست 
برای بازگرداندن پسرش از امارات که در پادگان آموزشی به 
مدت سه ماه بازداشت شده تاش کنند. به او و گروه همراهش 
وعده داده شــده بود برای کار در »گارد امنیتی« اســتخدام 

می شود اما او را فریب داده و به میدان جنگ فرستاده اند!
»شــبکه الجزیره« هم جمعه به نقــل از »عبداهلل الطیب 
یوســف«، برادر یکی از ســودانی ها در امارات، داستان ده ها 
ســودانی را تعریف کرد که فریب خورده اند و آنها را برای سه 
ماه به پادگان های آموزشــی کشانده بودند به جای اینکه در 
گارد امنیتی به کار گرفته شوند: »برادرم به من خبر داد که 
برای استفاده از ساح سنگین آموزش دیده است و بعد مخیر 

شده که به لیبی یا یمن سفر کند.«
اخیرا فعاالن سودانی از دست داشتن یک شرکت اماراتی 
در سربازگیری از ۳000 جوان سودانی و فرستادنشان به جنگ 
خبر دادند. شرکت »بلک شیلد« امارات ۳000 جوان سودانی 
را از طریق آژانس های استخدام محلی به عضویت گرفته است 
و زمانی که این جوانان به آنجا رسیدند دیدند که اوضاع فرق 
می کند و فهمیدند که روش آموزش به این صورت است که 
در سه ماه، استفاده از تمامی ساح ها از جمله ساح سنگین 

را آموزش می بینند.

حشد الشعبی: حمله به سفارت آمریکا کار ما نبود
پاسخ ما 

کمتر از پاسخ ایران نخواهد بود
سرویس خارجی-

در حالی که 3 راکت از 5 راکت شلیک شده، به داخل محوطه 
سفارت آمریکا در بغداد اصابت و چندین نفر را زخمی کرده است، 
منشأ حمالت روشــن نیست و حشد الشعبی هم تأکید کرده این 
حمله کار گروه های مقاومت نیست و »پاسخ ما کمتر از پاسخ ایران 

نخواهد بود.«
راهپیمایی میلیونــی و بی نظیر روز جمعه، به دعوت »مقتدی صدر«، 
علیه حضور نظامیان آمریکایی در عراق برگزار شد. ابعاد این تظاهرات وسیع 
جهان را متوجه خود کرد. »صدر« که خواســتار ادامه این سنخ اعتراضات 
ضدآمریکایی بود، به گزارش »بغداد الیوم«، شامگاه یکشنبه در بیانیه ای 12 
توصیه به معترضان کرد و متذکر شد که دشمنی با همسایگان غیرقابل قبول 
است و این گونه دشمنی ها به نفع عراق نبوده و نیست، او از مردم خواست 
همچنان به تظاهرات مســالمت آمیز خود علیه آمریکایی ها ادامه دهند. اما 

در بغداد حماتی رخ داد که همه چیز را تحت شعاع قرار داد. 
در گزارشــی که بی بی ســی درباره آینده حضــور نیروهای آمریکایی 
در عراق بعد از شــهادت ســردار سپهبد »قاسم ســلیمانی« تهیه کرده، 
آمده اســت: »تعداد موشــک هایی کــه نیروهای آمریکایــی در عراق را 
 هدف گرفته اند از اکتبر )مهر-آبان( گذشــته به 109 موشــک رســیده 

است.«
در پی همین گونه حمات، به گزارش شــبکه تلویزیونی »السومریه«، 
روز یکشنبه پنج موشک کاتیوشا به منطقه »الخضراء« در مرکز بغداد اصابت 
کرده که خسارت و تلفاتی به دنبال نداشته است. خبرگزاری »فرانسه« نیز 
گزارش داده ســه موشک به داخل محوطه سفارت آمریکا اصابت کرده که 
یکی از آنها به رستوران آن برخورد کرده است. گفته می شود دست کم سه 

نفر زخمی شده اند.
واکنش مقاومت به حمالت

در پی این حمات، »جواد الطلیباوی«، سخنگوی نظامی جنبش عصائب 
اهل الحق، تأکید کرد که حمله موشکی به سفارت شرارت )آمریکا( در بغداد 
کار گروه های مقاومت نبوده است: »پیش از این اعام کرده بودیم که پاسخ 
ما به ترور ابومهدی المهندس، در سطح پایین تر از پاسخ جمهوری اسامی 
به ترور حاج قاســم سلیمانی نخواهد بود... این شرم آور است که اینچنین 

پاسخ یا ضرباتی به گروه های مقاومت نسبت داده شود.«

افشاگری بولتون علیه ترامپ؛
فشارها به اوکراین برای منافع شخصی بود

افشاگری جان بولتون مشــاور سابق امنیت ملی 
ترامپ علیه وی آن هم حین استیضاح در سنا خشم و 

عصبانیت ترامپ را به همراه داشته است.
اســتیضاح ترامپ در ســنای آمریکا همچنان ادامه دارد 
ترامپ متهم اســت که کمک ها به دولت اوکراین را منوط به 
همکاری کیف در مورد پرونده پسر »جوبایدن« کرده و از سوی 
دیگر نیز جلوی تحقیقات در مورد استیضاح را گرفته و مانع 
اجرای عدالت شده است. حاال در گرماگرم بحث های داغ بین 
دموکرات ها و جمهوری خواهان جان بولتون در کتاب تازه خود 
که هنوز منتشر نشده و بخش هایی از آن به دست نیویورک 
تایمز رسیده می گوید که »ترامپ کمکهای نظامی به اوکراین 
را عمدا مسدود کرده بود تا دولت کیف در تحقیقات از رقیبش 
جو بایدن در انتخابات به وی کمک کند«. یعنی دقیقا همان 
چیزی که دموکرات ها به دنبال اثبات آن و اســتیضاح ترامپ 

با استفاده از آن هستند.
واکنش ترامپ

رئیس جمهور آمریکا ســاعاتی بعد از انتشــار بخش هایی 
از کتــاب »جان بولتــون« که موضــوع آن پرونده جنجالی 
»اوکراین گیت« اســت، به افشاگری مشاور امنیت ملی سابق 
خود واکنش نشان داد. ترامپ در توئیتی نوشت: »من هرگز به 
بولتون نگفتم که کمک مالی به اوکراین با تحقیقات مربوط به 
دموکرات ها پیوند خورده است، از جمله بایدن ها...در واقع، او 
هرگز در آن زمان نسبت به این مسئله اعتراض نکرد. اگر جان 
بولتون چنین چیزی را گفته است، تنها برای فروش کتابش 
بوده است. متن تماس های تلفنی من با زلنسکی رئیس جمهور 
اوکراین ثابت می کند که هیچ فشاری و هیچ گونه مشکلی وجود 
نداشته است. رئیس جمهور و وزارت خارجه اوکراین نیز این 

مسئله را تایید کرده اند«.
ترامپ در ادامه نوشــته که »عاوه بر این من با زلنسکی 
در ســازمان ملل دیدار کــردم. دموکرات ها گفته اند که من 
هرگز بــا او دیدار نکردم و کمک مالی بــه اوکراین را بدون 
هیچ شرط و تحقیقاتی آزاد کردم. من همین طور به اوکراین 
اجــازه دادم تا موشــک های ضد تانک ژاولیــن را خریداری 
 کنــد. دولت من کارهایــی فراتر از دولت قبلــی انجام داده 

است.«
همزمان رئیس کمیته اطاعات کنگره آمریکا در واکنش به 
این افشاگری گفت: »حاال معلوم شد چرا ترامپ نمی خواست 

بولتون در دادگاه استیضاح شهادت دهد.« 
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انقالبیون به جبهه »نَِهم« مسلط شدند

آغاز فصل جدید پیروزی های انصاراهلل در جنگ یمن
انقالبیون یمن موفق شدند بزرگترین پیروزی خود 
در چند ماه اخیر را کسب کرده و به صورت کامل جبهه 
مهم »نَِهم« در شرق صنعا را تحت کنترل خود درآورند. 
جبهه »نَِهم« در شمال شرق استان »صنعا« دروازه ورود 
بــه پایتخت یمن قلمداد می شــود. این جبهه طی روزهای 
گذشته شاهد نبرد میان ارتش و کمیته های مردمی یمن با 
نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن بوده است. با توجه 
به اینکه مناطق کوهستانی »نَِهم« صعب العبور است و امکان 
عبور خودرو در آن وجود ندارد، این منطقه سپری طبیعی-

جغرافیایی برای پایتخت یمن در برابر دشمن به شمار می رود. 
اکنون خبر رسیده که انقابیون یمن به بزرگترین پیروزی 
خود در ماه های اخیر دست پیدا کرده و بر این جبهه مسلط 
شده اند. پیشروی اخیر نیروهای یمنی را برخی به عنوان نقطه 

عطفی در جنگ پنج ساله این کشور می دانند.
طبق آخرین گزارش های منتشر شده، نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن با وارد کردن خسارت های سنگین 
به مزدوران سعودی و نیروهای »منصور هادی« به دروازه های 
»مأرب« و »حزم« در استان »جوف« نزدیک شده اند. البته 
در این میان هنوز مشخص نیست که نیروهای یمنی خواهان 

ورود به مارب باشند یا خیر، اما می توان تاکید کرد به واسطه 
پاک سازی هزاران کیلومتر اینک مرزهای شرقی صنعا از هر 
زمان دیگری ایمن تر شــده  است. همچنین نیروهای یمنی 
عاوه بر ضربات سنگین به محور سعودی در یمن توانستند 
طی هفته گذشته به محافظت از دستاوردهای خود بپردازند.

طبق گزارش تســنیم، طی چند روز گذشته نیروهای 
یمنی این امکان را پیدا کردند تا جبهه »نهم« را به صورت 

کامل تحت اختیار خود درآورند و اینک مرحله پس از نهم 
آغاز شــده است. در این میان باید توجه داشت که امکانات 
تســلیحاتی نیروهای منصور هادی به مراتب پیشرفته تر از 
نیروهای یمنی اســت و همچنین با وجــود برخورداری از 
پشتیبانی هوایی جنگنده های سعودی، این ارتش یمن بود 
که توانســت با عبور از کوه های نهم به بیابان های مأرب پا 
بگذارد. مسئله ای که با توجه به شرایط متفاوت جغرافیایی 

به یک معجزه نظامی شــباهت دارد. به نظر می رسد فصل 
تازه ای از پیروزی های میدانی نیروهای یمنی در این کشور 
آغاز شده اســت که با هجمه همه جانبه آنها در محورهای 
مختلف تا کنون دستاوردهایی را به دنبال آورده که تعجب 
ناظران سیاسی و نظامی را به دنبال داشته است. گزارش های 
رســانه ای نشــان می دهد که نیروهای یمنی می توانند در 
روزهای آینده مناطق بیشتری را از سیطره مزدوران سعودی 

خارج کنند.
همزمان با این پیروزی ها، ســفرای فرانســه، روســیه، 
انگلیــس و آمریکا در یمن بیانیه ای مشــترک صادر کردند 
و خواستار توقف درگیری های اخیر در این کشور شدند! بر 
اساس گزارش »العربیه«، در این بیانیه که سفارت انگلیس 
آن را منتشــر کرده، از طرف های درگیر خواسته شده فورا 
به درگیری هــا پایان دهند و تمام اقدامات الزم برای توقف 
عملیات های نظامی را اتخاذ کنند. نکته جالب در مورد این 
درخواست کشورهای غربی اینکه درگیری های شدید اخیر 
در جبهه »نَهم« با پیروزی انقابیون یمن همراه بوده و این 
طور به نظر می رسد که این درخواست ها برای متوقف کردن 

روند این پیروزی هاست.

سرویس خارجی-
استاد دانشگاه کمبریج در آستانه اجرایی شدن »برگزیت« 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(، از انشقاق جامعه انگلیس به دو 
گروه افسرده و بی تفاوت خبر داد و تأکید کرد پایان این جدایی 

به این زودی ها پیش بینی نمی شود.
پس از چندین ســال بی نتیجه ماندن برگزیــت )طرح خروج از 
اتحادیه اروپا( و ناکام ماندن دو نخست وزیر پیشین )»دیوید کامرون« و 
ِمی«( در پیش برد آن باالخره انگلیس در۳1 ژانویه )11 بهمن ماه(  »ترزا 
از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد )مگر این که اتفاق خارق العاده ای بیفتد(.
»نیکاس بویل« از اساتید دانشگاه کمبریج درباره برگزیت به سایت 
رادیو آلمان گفته است: »در آستانه برگزیت نیمی از مردم انگلیس دچار 
یأس و افسردگی و نیمی دیگر بی تفاوت نسبت به این مسئله هستند. 
این که برگزیــت واقعاً چه مفهومی دارد تازه یک روز بعد از وقوع این 

رخداد و در اول فوریه )12 بهمن ماه( مشخص خواهد شد.«
به گفته این اســتاد دانشگاه، با وجود شکل گیری بحث های بسیار 
هیجان انگیــز درباره خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا از زمان برگزاری 
همه پرسی برگزیت، جدایی و شکاف عمیقی بین مردم ایجاد شده است، 
اما چند روز قبل از وقوع این سناریو آرامش حیرت انگیزی بین مردم 
حاکم است. او دلیل این آرامش را این دانسته که نیمی از مردم دچار 
افسردگی و یأس هستند و چیزی برای گفتن ندارند و نیمی دیگر هم 

نسبت به این مسئله بی تفاوت هستند.
به گفته این کارشــناس انگلیسی مخلوطی از یک »احساس گنگ 
و مبهم ناراحتی و یک توهم اعام استقال ]هویت یابی[« سبب شده 
که اکثر مردم این کشــور تا امروز همچنان درک نکنند برگزیت واقعاً 
بــه چه معنا اســت. تازه یک روز بعد از اجرایی شــدن برگزیت و در 
اول فوریه )12 بهمن( این مســئله آشکار خواهد شد. »بویل« بر این 
عقیده است که »بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس، عمداً از این 
مسئولیت که برای مردم درباره دوران بعد از برگزیت شفاف  سازی کند 

چشم پوشی کرده است. 
او همچنین نتیجه گرفته که پایان جدایی ایجادشده بر اثر برگزیت 
در انگلیس، به خصوص اگر مردم این کشور از پیامدهای برگزیت آگاه 
شوند، قابل پیش بینی نیست. اگر »جانسون« نتواند به وعده های خود 
درباره یک آینده درخشــان عمل کند، »یک همه پرسی قریب الوقوع 

درباره جدایی ایرلند شمالی« هم قابل پیش بینی است.

استاد دانشگاه کمبریج:
برگزیت جامعه انگلیس را دو شقه کرد

افسرده و بی تفاوت

سرویس خارجی-
ده ها افســر عالیرتبه ســازمان جاسوسی سیا با 
ســرنگونی هواپیمای نظامی آمریکا در والیت غزنی 
افغانستان توســط طالبان روانه جهنم شدند. درباره 
تعداد تلفات این حمله، عددهای متفاوتی گفته شده؛ 
از 15 نفر تا 110 نفر! ساعاتی بعد از تایید خبر این حمله 
اعالم شــد، طالبان یک بالگرد ارتــش آمریکا را هم 

سرنگون کرده است.
ظهر دیروز گزارش شد یک فروند هواپیما در والیت»غزنی« 
)در شرق افغانستان و منطقه تحت کنترل طالبان( سقوط کرده 
اســت. در ابتدا گفته شد این هواپیما مسافربری، و متعلق به 
شــرکت هوایی آریانا افغان است، اما ساعاتی بعد این شرکت 
هوایی اعام کرد تمامی پروازهای آن در روز هیچ گونه مشکلی 
نداشته و این موضوع را تکذیب کرد. پس از آن اداره هوانوردی 
افغانستان با صدور بیانیه ای اعام کرد هیچگونه مشکلی برای 
پروازهای مســافربری در این کشــور پیش نیامده و سقوط 

هواپیمای مسافربری را تکذیب کرد. 
چند ساعت نگذشته بود که تصاویر الشه هواپیما منتشر 
شــد که حکایت از آن داشت، هواپیمای ساقط شده نظامی و 
متعلق به نیروی هوایی آمریکاست. برخی منابع نوع هواپیما را 
»بمباردیر 11A-E « عنوان کردند که متعلق به نیروی هوایی 
آمریکاست. این هواپیمای ارتباطی به عنوان نقطه تماس در 
میدان نبرد به کار گرفته می شود و کاربری نظامی – اطاعاتی 
دارد. پایگاه »دفنس باگ« نیز به نقل از کارشناسان گزارش 
داد الشه هواپیمای ساقط شده در افغانستان شبیه »بمباردیه 
گلوبال A-11 A/۶000« متعلق به نیروی هوایی آمریکاست. 
مردم محلی و شاهدان عینی حاضر در محل حادثه نیز اعام 
کردند به غیر از اجســاد دو خلبان این هواپیما که سوخته از 
آن بیرون آمدند، تمامی اجساد دیگر کاما از بین رفته و قابل 

شناسایی نیســتند. والی غزنی نیز این اظهارات را تایید کرد 
و گفت جســت جوها برای پیدا کردن باقی اجساد و تکمیل 
تحقیقــات ادامه دارد. هنوز اخبار و گزارشــی از تعداد دقیق 
تلفات منتشر نشــده و منابع مختلف از جمله مقامات افغان 
تعداد سرنشــینان آن را بین ۸۳ تا 110 نفر گزارش کرده اند. 
اما بر اســاس برخی گزارش ها گنجایش این هواپیما کمتر از 
۳0 نفر اســت و برای جابه جایی نیرو از آن استفاده نمی شود. 
اینکه افســران بلندپایه ســیا در این هواپیما حضور داشته و 
 همگی به هاکت رســیده اند، از ســوی منابع مختلف تایید 

شده است.
بیانیه طالبان

ســاعاتی بعد از تایید رسمی ســرنگونی این هواپیمای 
پیشرفته نظامی ، گروه طالبان با بیانیه ای رسما اعام کرد که 
هواپیمایی که در والیت غزنی سقوط کرد متعلق به نظامیان 
تروریست  آمریکایی بوده و توسط این گروه ساقط شده است. 
در بیانیه طالبان آمده: »بعد از چاشت )ظهر( امروز در منطقه 
ســدوخیل ولســوالی دهیک والیت غزنی یک فروند طیاره 

مخصوص  اشــغالگران آمریکایی که به خاطر اجرای ماموریت 
اســتخباراتی در منطقه پرواز داشت سقوط داده شد. در این 
دســت آورد طیاره با همه عمله و سرنشــینان آن که شــامل 
افسران مهم استخبارات آمریکا )CIA( بود از بین برده شدند.

قابل یادآوری اســت که در این اواخر در والیت های هلمند، 
بلــخ و برخی مناطق دیگر کشــور، تعداد زیادی از طیارات و 
 هلیکوپترهای دشــمن  اشــغالگر و داخلی سقوط داده شده 

است.«
 به گفته »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی طالبان، »هواپیمای 
مذکور حامل ســربازان آمریکایی و برای جاسوســی بوده و 
رتبه آمریکایــی بوده و همه  همچنین حامل افســران عالی 
سرنشینان هواپیما کشته شدند«. سخنگوی طالبان همچنین 
در مصاحبه با »بی بی سی« ضمن برعهده گرفتن مسئولیت این 
افراد این گروه این هواپیما را به گونه تاکتیکی  حمله گفت: » 
ســقوط داده اند«. بعد از بیانیه طالبان خبرگزاری »رویترز« 
نیــز به نقل از یک »منبعی ناشــناس« تایید کرد هواپیمای 
آمریکایی ساقط شده در افغانستان حامل شماری از افسران 

ارشد سازمان سیا بوده است.
واکنش آمریکا

ارتش آمریکا در اولیــن واکنش خود به این خبر گفت، 
ســرگرم بررسی موضوع است! در حالی که رسانه ها تصاویر و 
ویدئوهای بسیار واضحی از تعلق هواپیما به ارتش آمریکا منتشر 
کرده اند اما »بث ریوردان«، سخنگوی مرکز فرماندهی آمریکا 
ترجیح داد این ضربه سنگین به حیثیت آمریکا را به هر شکل 
ممکن زیر سوال ببرد: » هنوز معلوم نیست این هواپیما متعلق 
به کجاست؟ و ارتش سرگرم بررسی گزارش ها درباره هواپیمای 
ســقوط کرده در منطقه تحت کنترل طالبان در افغانســتان 
است«. با این وجود یک مقام نظامی آمریکایی در گفت وگو با 
شبکه »سی بی اس« تأیید کرد که یک فروند هواپیمای نظامی 
این کشور در افغانستان سقوط کرده است. این مقام آمریکایی 
تأیید کرده این هواپیما از مدل »E-11« بوده است. به گفته 
وی، دلیل سقوط این هواپیما همچنان در دست بررسی است. 
وی از اظهار نظر در مورد سرنوشــت سرنشینان این هواپیما 

خودداری کرده است.
سرنگونی یک بالگرد دیگر آمریکایی

هنوز رســانه ها مشــغول بررســی این ضربــه کاری به 
آمریکایی ها بودند که خبر رسید، طالبان این بار در مرکز والیت 
پکتیکا، یک بالگرد دیگر آمریکایی را سرنگون و همه سرنشینان 
آن را به هاکت رساندند. تا لحظه تنظیم این گزارش، تعداد 

تلفات این حمله نیز به طور دقیق مشخص نشده بود.
گفتنی اســت بعد از ضربه تاریخی ایران به آمریکایی ها 
در »عین االســد« عراق، که پس از جنگ جهانی دوم، سابقه 
نداشت، به نظر می رسد طرف های دیگری در منطقه هستند 
کــه جرئت حمله به آمریکایی ها را پیدا کرده اند و این یعنی، 
شــرایط ادامه حضــور آمریکا در منطقه هر روز ســخت تر و 

سخت تر خواهد شد.

حلقه محاصره تروریست ها در »معرۃ النعمان« تنگ تر شد        آغاز شمارش معکوس برای یک پیروزی تاریخی دیگر
سرویس خارجی-

با تنگ تر شــدن حلقه محاصره تروریست ها در 
»معرهًْ النعمان« سوریه و به شماره افتادن نفس آنها 
شمارش معکوس برای ثبت یک پیروزی تاریخی دیگر 

برای جبهه مقاومت عمال آغاز شده است.
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در آستانه یک پیروزی 
تاریخی دیگر در سوریه هستند. »معرهًْ النعمان« در حومه 
جنوبی ادلب مقر اصلی تروریســت های النصره در آستانه 
آزادی است. شــبکه المیادین در این زمینه گزارش داده، 
ارتش ســوریه پیشروی جدیدی در حومه شمالی و شمال 
شرقی معرهًْ النعمان رقم زده و در میان پیشروی ها، نیروهای 

ارتش سوریه صفوف تررویست های جبهه النصره فورا در چند 
جبهه در هم شکســته شده است. این منابع گفتند، ارتش 
سوریه برای آغاز حمله به معرهًْ النعمان حلقه محاصره این 
شهر را با تصرف روستاهای اطراف هر لحظه تنگ تر می کند.
شهر حلب نیز از یک ماه پیش شاهد استقرار تجهیزات 
و نیروهای ارتش سوریه جهت فراهم  سازی مقدمات حمله 
نظامی به حومه جنوبی و غربی این اســتان است. خبرنگار 
اسپوتنیک به نقل از یک منبع میدانی تاکید کرد، عملیات 
ارتش سوریه در حومه جنوب شرقی ادلب طبق نقشه دقیق 
برنامه ریزی شــده جهت تامین کامل امنیت منطقه اطراف 
شــهر معرهًْ النعمان قبل از یورش به شهر و تسلط بر آن در 

حال انجام است و اکنون جهت بستن خطوط امدادرسانی 
ارتش ســوریه در منطقه با پشتیبانی هوایی برای تسهیل 
عملیــات نیروهای پیشــرونده تاش می شــود.این منبع 
تاکید کرد: ارتش ســوریه همچنین جاده بین المللی بین 
معمرهًْ النعمان و ســراقب را که اهمیت استراتژیکی دارد، 
بســت.طی دو روز گذشته ارتش ســوریه توانسته بیش از 
10 روســتا و شهرک در حومه ادلب را در جریان پیشروی 
به ســمت شهر معرهًْ النعمان که به منزله یکی از بزرگترین 
مناطق محل اســتقرار تروریســت های هیئت تحریرالشام 

النصره( است، به تصرف خود درآورد. )جبهه 
به گزارش خبرگزاری فارس، هم اکنون نظامیان سوریه 

کمتر از نیم کیلومتر با شهر معرهًْ النعمان فاصله دارند. این 
شهر پایگاه مهم تروریست های »جبهه النصره« در جنوب 
استان ادلب است.شهر معرهًْ النعمان در مسیر جاده مواصاتی 
میان دمشق پایتخت سوریه و شهر حلب در شمال سوریه 
واقع است. این شهر قریب به ۳00 کیلومتر تا دمشق و ۸0 
کیلومتر تا شهر حلب فاصله دارد و در صورت تسلط ارتش 
ســوریه بر آن، شرایط بر تروریست های موجود در استان و 
شهر ادلب بسیار سخت می شود و آنها چاره ای جز مضمحل 
شدن ندارند.خبرگزاری سانا همچنین گزارش داد، صفوف 
گروه های تروریســتی درغرب حلــب، در پی حمله ارتش 

سوریه، از هم فرو پاشیده است. 

دیروز در غزنی

طالبان هواپیمای نظامی آمریکا را ساقط کرد
ده ها افسر سیا به هالکت رسیدند

فلسطین علیه معامله قرن متحد شد
پیمان »اسلو« لغو و تظاهرات خشم برگزار می شود

سرویس خارجی-
مردم فلسطین و گروه های مقاومت امروز همزمان 
با زمان اعالمی ترامپ برای رونمایی از طرح خائنانه 
»معامله قرن« با برگزاری تظاهرات »روز خشم« به 
جنگ این طرح می روند. جبهه مردمی برای آزادی 
فلســطین هم تهدید کرده از پیمان »اسلو« خارج 

می شوند.
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریــکا در حضور 
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و بنی 
گانتس رقیب نتانیاهو امروز)سه شنبه( قرار است از طرح 
موســوم به »معامله قرن« رونمایی کند. این مسئله یک 
»حماقت بزرگ از ســوی ترامپ« تفسیر شده چرا که به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند منطقه را وارد تنش 
»بی سابقه ای« کند. مقاومت فلسطین اجرایی شدن این 
طرح خطرناک را، اعان جنگ دانســته است. گروه های 
فلســطینی برای مقابله با این طرح از تمامی فلسطینیان 
خواســته اند در روز اعام طرح یعنی امروز سه شنبه در 
سراسر رام اهلل در راهپیمایی بزرگ خشم حضور پیدا کنند 
و یــک صدا بگویند که معامله قرن هرگز اجرایی نخواهد 
شد و اینکه، مردم فلسطین می توانند همانند توافق های 
سابق این توافق را نیز سرنگون کنند. گروه های مقاومت، 
مردم فلســطین را به ایجاد »صفی واحد« در محکومیت 
ایــن طرح و قیام برای حل و فصل ملی مســئله قدس و 
پایداری در حفظ خون شهدا، جانبازان و اسرای فلسطینی 
فراخوانده اند. گروه های ملی و اسامی فلسطین همچنین از 
مردم خواسته اند تحریم محصوالت آمریکایی را نیز همانند 
تحریم محصوالت  اشغالگران در دستور کار خود قرار دهند. 

مقاومت فلسطین همچنین تاکید کرده آمریکا با این اقدام 
تنها منافع خود یعنی چپاول ثروت های کشور های منطقه 
را در تیررس قرار می دهد و واشــنگتن مســئول تمامی 

واکنش ها پس از بیان معامله قرن است.
معامله قرن اجرا نخواهد شد

همچنین رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، »توطئه 
آمریکا علیه مســئله فلسطین« موسوم به »معامله قرن« 
را »نبــردی« عنوان کرد که »هرگونــه کوتاهی در برابر 
آن حرام اســت«. اسماعیل هنیه در اظهاراتی خاطرنشان 
کرده: »فلسطین وطن و سرزمین ما فلسطینی ها و مروارید 
گرانبهای امت اسامی است که به هیچ وجه قابل مذاکره یا 
معامله نیست...ما آماده برگزاری دیداری فوری با برادرانمان 
در جنبش فتح و دیگر گروه های فلسطینی در قاهره هستیم 

تا راه خود را مشخص کنیم و زمام امور را به دست گیریم 
و همه با هم در جبهه دفاع از قدس و مقدسات خود با هم 
متحد شویم...باید قاطعانه اعام کنیم که معامله قرن اجرا 
نخواهد شد و هجمه استعماری جدید شکست خواهد خورد 
و فلسطین پیروز شده و  اشغالگران را از بین خواهد برد.«

اتحاد 
پیشنهاد »اسماعیل هنیه« مبنی بر برگزاری نشست 
فوری میان گروه های مختلف فلسطینی و جنبش فتح در 
قاهره مورد استقبال طرف های مختلف قرار گرفته و آنها 
خواســتار توقف فوری هماهنگی امنیتی میان تشکیات 
خودگردان و رژیم صهیونیستی شده اند. برخی خبرها نیز 
حاکی اســت »محمود عباس« به تلفن های ترامپ پاسخ 
نمی دهــد و مصطفی البرغوثی دبیرکل جبهه ابتکار ملی 

فلســطین نیز از دعوت هنیه برای نشست فوری در مصر 
استقبال کرده است. »سهیر خضر« عضو کمیته مرکزی 
»جبهه مردمی برای آزادی فلســطین« هم خواستار لغو 
فوری توافق »اســلو« و لغو شناسایی رژیم صهیونیستی 
شده است. خالد البطش عضو دفتر سیاسی جهاد اسامی 
فلســطین هم از دعوت هنیه برای برگزاری نشست ملی 
با هدف اتخاذ راهبرد برای مقابله با معامله قرن استقبال 
و بار دیگر بر موضع جهاد اسامی در مردود دانستن این 
طرح آمریکایی تأکید کرده است. »احسان عطایا« نماینده 
جنبش جهاد اســامی فلسطین در لبنان هم بر ضرورت 
برگزاری یک نشســت ملی تأکید کرده و گفته، شکست 
معاملــه قرن نیازمند وحدت ملی و احیای انتفاضه جدی 

و حقیقی است.

سفر صهیونیست ها به عربستان     امروز به اسم گردشگر، فردا به اسم  اشغالگر
عبدالباری عطوان هشدار داد

سرویس خارجی-
تحلیلگر مشهور جهان اسالم، در واکنش به خبر 
آزاد شدن سفر صهیونیست ها به عربستان اعالم 
کرد، صهیونیست ها امروز در لباس گردشگر و فردا 

به شکل  اشغالگر به عربستان می روند.
در آستانه اجرایی شدن طرح »معامله قرن« که بدون 
خیانت ارتجاع عرب، اصا امکان مطرح شدن را هم پیدا 
نمی کرد، رژیم صهیونیستی اعام کرد »تل آویو« به ساکنان 
اراضی  اشغالی فلسطین اجازه داده به عربستان سفر کنند. 

این مسئله واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. 
»عبدالباری عطوان«، تحلیلگر مطرح عرب با انتقاد شدید 
از این خیانت آل سعود نوشته: »این رویکرد ملت عربستان 
نیست، بلکه آنان که در رأس قدرت قرار دارند و ثروت ها و 
وجهه عربستان را بر باد داده اند، چنین تصمیمی گرفته اند، 
اما اگر صهیونیســت ها امروز در لباس تاجر و گردشگر به 
عربســتان ســفر می کنند فردا روزی در هیئت صاحبان 
حق و  اشغالگر به این کشور وارد خواهند شد.« »عطوان« 
در ادامــه اعام کرده: »فکر می کردم عربســتان و دیگر 

کشور های عربی بر اساس موضع گیری سیاسی، عقیدتی 
و اخاقی به ســبب  اشــغال قدس و سرزمین ها و اماکن 
مقدس عرب ها و مســلمانان و به احترام خون شهدایی 
که در جنگ برای آزاد سازی آن به شهادت رسیدند، مانع 
از ورود اسرائیلی ها به خاک خود شوند، اما امضای »آریه 
درعی« وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی پای مصوبه ای 
که به صهیونیست ها اجازه می داد برای حضور در مراسم 
عبادی یا امور تجاری به عربستان بروند نشان داد روابط دو 
طرف بهبود یافته است و این باور مرا به کلی نابود کرد«.


